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V,f,l 1. De I)e)-io(le na jf7? ? ? ?af/????'M? 

ba?oua7aerz woor- deze en VGGI' de voiffe?z(ie cc?'deel2racten 1). 
J:oÙ; ä a(;tes (lit - JI, 7 

deelen. Collection des lois, etc'1 1788-1830, Paris, 1834. 
Vooral ?ztoet genoemd worden het weinig bekende, doch voortreffelke 

werk den ivelteit en. besluiten laeta?ek:Icelyk 
het uy3cael?cirr.n laestrcrcaw den Nederlanden sedei-t den ,jaa-e 1796 j nieuwe 

uitgave J 843. ecn deol, Dit loopt tot 1840 ; het is cen beteouwbare 

klapper op dc wetten en besluiten van de periode erv 
eveneens op de wotten en koninklijke besluiten van 1813 en later, 
van welki? besluiten vele lliet in het staatsbhtd voorkomen, maar toch 

?3<?l;ina rijn, b.Y. ;uvi ons ooderwerp, de heerl!jkheden eit heerl!Jke 
rechteii j t>r is een vcrvolg op dit uitgekomen over de jaren 

Notulen (le ??r?orrisio3aeete h. 1)olk v. 

folio, 1795-1796. Gek,.,rtendep)?tle de ?rnovi,sio?aeele 
liet volh .van TIoGLc?ia,d. --- .l?ecreteaa, v. 2lfcctionc4Le Vm'- 

c?c?dcrn:nc?; So., 1 7116 tot 20 Januari 23 deelen. .t3lacl-r.ci,jzca- op 
doze Constitaeerende Met 

l?laciwij?ci?s..I3esl?tcr.ten u. h. 4 -)lei 1798?12 Juni 
1?98. Qiet J3esluiten 4 Alei 
1798--12 Juni 1798. l\let J,)Iadwi zei-s. Besltiiteyt J)ile)-mediaii- '14"et , I J u ni -i 

JU11Î/Juli 1 i 98. -Met bladnvijzers, Besliiiten Aug. 

Bitj sonunige geef ik ge?naksha?lve op onder welke aanduiding men de boekea 
kan vinden in de Leidscoe 1] niversiteits-Bibliotheek. 
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1798/Sept. 1801. Met bladwijzers. lJecret6n 2e .Kamer, Aug. 1798/Sept. 
1801. 3Iet bladwijzers. Dagve7?haal vu-rt de Natioitale Vergadering, 
1796/1798, 9 deelen, 4°. (niet-officieel) van de haracdcliragen 
van het Vet.teg. Lich., 1'19SJ1S01, 13 deelen, 4°. (niet officieel). (Deze 
Dagverlialen geciteerd als Dagverhaal; 1383 A 1-6 en 1383 B 1-6. 
Bibl. L. B.). Op deze Dagverhalen bestaat geen klapper..?Vut.aclera van het 
Staatsbeivind van het Bataafsch Ge?raeenel?c.st, 1801/1805, 12 deelen met 
index. (V. 190, Bibl. L. B.) llTotucle?a van 7iet, Wetgevend Ilichcccnrra rcc7a 
het Bat. Gent., 1801?1805, ? deeleu. (Y. Bibl. L. B.) Besluiten 
v. h.Wetg. Lich., 1801-30 April 1805. Bestititen v. Ii. ?S'tccatsbem2.ncZ, 
17 Oct. 1801/29 April 1805, folio, muet index. Stcccttsrcyclajag voor de 
,Bat. en Reglementen voor? do B?jzon(le)-e Zutpli(,,n, 
H. C. A. Thieme, 1802, 8°. S`tautsbeslrciten, -vcrn de 29 April 

1805/9 Juni 1806, folio, 4 deelen met indices. lcJ2 en 192 a., Bibl. 
L. B.) Register der 1'esolu.tiën van Httn Ilooq,)iioge)zcleii., vertey. het Bcct. 
Gem. 1805/1807, met index. (V. 193, Bibl. L. l3.) Register dot- 
vart het ?Gfrc;tgevena' Lich., 1808/1809 (Y. 193, Bibl. L. 13.)..Dee:retera 
_T3eslaciteyt 'van Lodewijk Napoleon, van Holland, 7 deelen, 9 uni 

1806/1807, met inde?; tot 1808, 7 deelen. Decreten van Loclercij7?:11Ta2?oleon, 
8°., (1806/1810, 3 deelen, Bibl. L. B., 33/A., 7-13 en 4,02 D. 13-17.) 
vagi Nretten vaaa van Holl., i)titqg(tdei-s 

publ., decreten, besluiten en ?1806/1810, 8 deelen, 8°. (Deck 
1-6 uitgekomen in 1809 ; deel 7 on 8 in 1810, B. 4.Öl D. 1.) 
Vollecjige -veozcc?neli?ag elm' hublicati?n, 1 7 9 5 / 1 S 0 6 ; 23 doe]on, 8°., a. van 
de pl'ovisiolleele represeiitanten h. volk v. 13011and en der Staten- 

Gener.,tal, 1't95J1796, deelen 1-.3 ; lJ, van hot Provinciaal Bestnul' en 

provinciaal committee van Holland en der Nat. Vei-o-., repro het volk v. 

Nederl.,. t796/1798, deelen 4-7 ; G. van de Coitstitueereiid(., 'iT erg. en hot 

Vretb. Lich., 1798, deel 8 ; d. I>00r de inge?etenen der Bat. Republielc, 
1791/1806, deelen 9-23. (Deze vol1edige vel'zameIing geciteel'd als 1'.) 
VAN DE POLL, Yer zcc?rr2.eli7zg vccn rcctlenl. wetten en besl-c.ti.ter7, 
1 deel. Yer?zaaaaelirc,g v. wetten en besl. v. Fmnschen 
in Neeled. to?passing z,,jit, I I deelen; T3r?r?oorr??r??.T, lYet,ten .van 
schen oorsp¡'ong. HONDONNDAU, Collection de lois frocrrcrra.ses, ccct,?celleai?erzt en 

vig2ceur dans l'Emp£re et d?,el(ii-6,es 1mr les clccr?eGs-cle 6Jallv. et, 
.19 (wr-il 18j1 ex?cactoires dans les dip. de In .T?ollccracle ct, ccpe,tres reurai,s 
ù la, Fmnce de))ztis 1810. Code Organique (les dépa1'tem. 
de la Hollande, 26 avril 1810-1 octobi-c, 1811.rKEMPJm, ..Iccaoboelee?z 
van het 7??r?ansche recht e7z de Fransche rechtsgeleerdheic7, voor de Holl. 

de p. - Bulletin des Lois. - DUGUlT et MONNŒR, Les constitutions et les 
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lois z?olitic?u.res de la clepttis 17'89. VAN 7-I?ssFrJT- 

HARTOGH, Yer?zccmeling van Ned. Stacotsrey. on ynoaad-rcetten. - Staatsblad 
ffM< het Kon. cler Nederlanden, sinds 1813. - Bijvoegsel vaaa het Staats- 
hlad (z[jnde een nict-officieple verzameling' van stuhken, oorspronkelijk 
uitgegeven bij Bluss6 in Dordrecht in octavo-format, rvaarin tal van 
K. B. en circnlaires, die niet in het 8taatsblad zijn opgeuonien. Vele 
er van echter wel in de Staatscourant te vinden. Dit verzamelwerk 
komt nog steeds nit. Men vindt hierin vooral veel over gemeente- 
bestuur, b.v. de z.g. regeeril1g'sreglementeH van 1816-1825, verder 
over heerhjkheden en lieerliilie recbten allerlei, dat niet in het Staats- 
blad is Een nieuwe uitgaaf in groot octavoformaat, rvaarin 
veel is rveggelaten van hetgeen wel in de vroegere uitgaaf stond, is 
bewerkt door Rfjl(s Geschiedkundige P?acl?licatien 

(bewerkt door GO3Jl`Jl\TD111?11IOJ11? J'APIKSFj en anderen). Yolled-ige 
verzanaeliaxg van alle het-re fjende de a fsclrez,'dincf de1' 7cei-k v((.Il, den 
atcuct door due 1796 (Bibl. L. B. 1151 A. 40). METMAN, 
DE en OMYIER, Rapport cccr,ngccccncle de alsnog lzicr? to lande 

vigcerende wetten en van ..Fa?cc?asclaen eit ancleren 

(Hierin vindt men o.a, alle decreten, waai-bij Fransche wetten hier te 
lande zijn cxecutoii verklaard ; zie register achter de Bijlaoon.) G, W. 

Bijdmgen tot de Gesell. der Omwenteling. (1-lierin een systema- 
tisch overzicht van den inhoud van het Daagverhaal der Nat. Verg.) - 

VerzarneUng -zrr-n stulclcen betreffertde het herstel van de reehteaa, der 
rle Bataafsche Republiek, 1804. - VAN 

GIEBSENI3URG, j?e?</Mf/??e? M? schcccle»er·cloecL?i.a?,y VOO)- ca fcJesclree fte heer- 

lijke 1'egten, 1849. 

Over ue verwarring van feodale met heerlijke rechten is in het 

voorafgaande reeds gesproken (bl. 70 r:. v.). Wat de oneigenlijke 
heer]ijke reehten betreff, is er verwarring bij BORT, die in zijn 7V<7C?? 
vcro Hollccndsch Leeni-echt, T, 4, e. v., rvel zegt, dat liet een 
bekende stelregel is, quod quaelibet res in dubio praesumatur ullodialis, 
et ideo asserenti rem atiquam esse feudalem, e,jus probationem 
irrcnnrrbea?c, maar, vervolgt hij, men moet dit niet te geiieraal nemen. 
En zoo geldt het niet, ,,800 wanneer als yet uyt Syn natuyr een lidt, deel 
ofte gevolch van leen is, als sijn alle ambachtsgevoJgen ende alle 
andere diel'gelijcke hcerclijke rechten ende praerogativen meer". Men zou 
kunnen meenen dat hier meer onduidelijkbeid dan wel verwarring 
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heerscht. Schrijver zelf toch wees in hetzelfde '1'ractctat op het l3est;?an 
van allodiale heerlijkheden en zoo zou hij hier hebben kunnen be- 

doelen, dat, is eenmaal een hooge of am bacbtsheel'1îjkheid in teen uit;. 

gegeven, de oneigenlijke heerlijke rechten, die men ala aiiibtelitsgen-ol, 
pleegt aan te duiden, ook leen z.ijn. Dat de verwarring, waarvan 
hier sprake, na 1795 hien to lande toclleCll1t, behoeft niet te ver- 

wonderen, omdat de Bataaf'sche staatsregeling naar ]'ransch model 
werd vervaardigd. '.In Frankrijk uu had het leenstelsel veel meer in- 
vioe'd op de inaatsebappelijke verhoudingen geoefend dan hier te hiude. 

Op bl. 73/74 is reeds gesproken over het adagium ?cuCZe terre sans .seig- 
MeM.)'. Men duidde hiermede aan, dat elk grondstuk vermoed werd hetzij 
een leenheer, hetzy een tijnsheer te hebben ; de sinds de Ka,rolin-eii 
bestaande strijd tusschen beneficium, later ?'eocl2cm-, eenei-- en call,odiac?rc 

anderzijds duurde voort tot de Fransche revolutie. Tot op de revolutie 
toe nam de ?,llodiale grondeigendom in Frankrrjk voortdurend af. De 

koning beschouwde zich, en in de meeste gewesten met succes, als 
'leenheer van alle gronden, waarvan de vllodialiteit niet werd 11e15`G?'zelj ; 
hem kwam daarvan toe lcc dij-ecte fiodale, n.l. het do?na:rcircoai clirect??-rrc, 
de bloote eigendom, in tegenstelling met ,het dominin'ln utile, en ste.eds 
werd in processen over al of niet allodia.liteit beroep gedaan op het 

adagium nulle te¡Te sans seignetc??, dat, in de 13e eeuiv ontstaan, ;za.n- 

vankelijk een andere beteekenis had en enkel de fltstitie hetrof ; men 
wilde er mee te kennen geven,' dat ieder seigneur justicier het hoofd 
was van zijn parochie, dus rechtsmacht had over alle gronden in zijn 
parochie. "Les seigneurs 6tendirent cette regle relative a 12 justice, 
admise par toute la France, à la directe teodccte, ell prétendant que tout 
domaine enclave dans la circonscription de leur fief on faisait partie, 
tout comme il etait soumis a leur justice. D6sorniais nulle teJ're scc.ns 

seigneltr s'appliquait à la directe feodale comme il s'appliquait h la 

justice et donnait les deux droits à tout seigneur d'un territoire cir- 
conscrit". (LANfRY D' ARC, Histoirc clro7.t dit franc cr,ler.c ; tliae, Aix, 
I888, bl. 156 en volg.) M. a. w. het adagium, dat aanvankebjk 
beteekende : i elk grondstul; valt onder de justitie van den heer, gaf 
men de beteekenis: elk grondstuk wordt in leen gehouden, behoudens 

tegenbewijs. Van de coutumes, die in de 158 eeuw zijn geredigeerd, 
hebben sommige deze leer aanvaard, audere daarentegen de leer 

gehuldigd : seigizeitt- sans titi-e. Deze laatste trof men vooral in het 

pays de droit 6crit,. akl« dit-ecte, fiodate placht men aan te duiden het 
recht van den leenheer, die immers eigenaar was, het aloryiiraimn clirectu7rz 

l2ad; de leenman had het dominium utile..fn een these van 
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.Etude sit)- l'allodialité en .Auvergne, Poitiers, 1903, bl. 64 en voIg., wordt 

gezegd: ,;Dans les definitions que les anciens auteurs donnent de Palleu, 
ils mettent tous en lumiere que c'6tait une terre libre, ne dependant 
de persouue, sauf quant I, la justice". Luvsrr? regt : "ten'ir en fi-cinc 
allen est tenir cle Dietc tant snt4Genae?zt fons yrcicu.t u lajustice". 1'excep- 
tion des alleux souverains" vervolg-t 0--ipou.ioN, "tous les ;Lllea?x dtaient 

soumis, en ce qui concerne la ,justice, à une supériorité. La justice 
n'a rien de comlllun avec la seigneurie féodale". (3Iet seigueurie féodale 
bedoelt hij niet een heerlijkheid, maar den blooten eig.endoni van 

grond, die in leen was uitgegeven, m, a. w. het recht des leenheers op 
den grond, de directe feodale.) Maar hot mtlle tel're sccns seigneur is 

uitgelegd, a lsof het sloeg op dii'ecte feodale" en op den "alleutier" is 
de probatio 'diabolica gelegd te bewijzen dat zijn grond "alleu" was. 
'Vooi,al ten tijde van de redactie der coutumes gaf men deze uitlegging. 
In 1440 is deze regel opgenomen in de coutume de Bretagne, doch 
in 1593 er uit geschrapt ; in Auvergne bellelsde de coutun°le in chap. 
18 eden artikel volgens welk men kon h.ebben "des heritages fraucs, 
quittes et al1odiaux". En in art. 383 der koniul;ljjke ordonnantie van 
1629 stond de reeds hierboven geciteerde regel "sont tous heritages ne 
relevant d'vutres seigneurs, censes relever de nous." GiYOUT.oN, a. w., 
bl. 134, nlerkt omtrent deze bepaling der ordonnantie op : "Dans ce 

texte, qui forn?ulait pour ia preiiii6re fois en France le prineipe de las 
tbéorie de la directe royale univeraelle, le roi ne faisait que reprendre 
a son profit la theorie de la directe seigneuriale." Gelijh gezegd, het 

beginsel van "la directe royale universelle" werd met succes toegepast. 
Tot op de Fraiische revolutie werd het allodiaal terrein steeds kleiner 
in J!"1rankrijk; maar dan wordt het gansch anders, met en door de 
revolutie wordt alle grond allodiaal. Waar zoo de toestand was ii-i 

Frankrijk, is het niet te verwonderen dat men niet alleen den grond, 
ook de heerlijkheden beschouwde als per se in leen gehouden als d6mem- 
brements de la puissance publique inf6od6s. (-F'ief et justice sont tout un.) 

Alle rechtsverhoudingen, die afbreuk deden aan het a,lleu, vatte men 
in .Frankrijk samen onder het begrip feodaliteit, complexum fereclale. 
(Ygl. VIC)LLET, Hist, droit civil bl. J709] en volg.) En 
dan bracht men er onder behalve de zuivere leenrechtsverhoudingen, 

' 

alle mogelijke cijnzen, erfpachten, opbrengsten van hoorigen, en alle 

mogelijke hemngen, die de seigneur justicier als zoodanig deed, en die 
in het voorafgaande als eigenlijke en oneigenlijke heerl3jke rechten zijn 
aaugeduid. 1 noemt t. a. p. Ie servage, les banalités, Ie droit de 

colombier, toekomende aan. de seigneurs justiciers, le droit de chasse, 



494 

. le cens, le surcens (= 2e of verdere tijns op een onroerend goed), les 
droits de quint van den verkooppnjs van een leengoed, dat bij 
sommige leenen den leeutieer moest worden betaald) les lods et vcntes 

(= bedrag, versebuldigd bij overdracht van cijnsplichtig goed), la dime, 
le triage. Triage is het recht van den seigneur op 1/3 van de bosschen 
der der zou men kunnen vertalen ; GIPOULOÑ, 
a. w.,. bl. 154 en volg., merki;, citeerend een ouderen schrijver, op: 
"1'ordonnance de 1669, d6cidant que le partage n'a, lieu que pour 
les bois, pres; marais, etc. qui sont de la concession gratuitc des 

seigneurs, sans charges d'aucun cens, redevance, prestation on servitude, 
toutes ces exceptions supposent une propriété preexistante, un domaine 
encore subsistant dans la personne du seigneur ; et comme il n'y a 

que le seigneur foncier d'un territoire a qui l'on constitue un cens, 
redevance on prestation, et qu'il n'y a qu'nn proprietaire qui puisse 
on donner gratuitement sa propriete ou y imposer une servitude, il 
est manifeste que les seigneurs dont parle l'ordonnance ne sont et 
ne peuvent etre autres que les seigneurs directs et fonciers, puisque 
le seigneur hant justicier, qui n'a que cette qualite, n'a ni domain 
direct ni domaine utile sur les terres de sa justice". M. a, 
is soms niet de seigneur justicier, maar de foncier, de grond- 
eigenaar. (Dat de seigneur, die de triage uitoefende, bebal ve seigneur 
foncier . veelal tevens seigneur justicier zal geweest zijn, laat deze 

redeneering geheel onverlet.) 
. , 

Men ziet dat het een bonte verzamoling is van rechtsverhoudingen, 
binnen en vooral buiten de eigenlijk leenrec-hielijlce val1ende, die inen 
onder het co?)zl)lexit?n feudale bracht. De nader-te bespl'eken besluiten 
uit den tijd der revolutie, houdeiide afschaffing der droits,f6odaux, 
zullen dit bevestigen. ??aZent als men weet wat men met 
een uitdrnkking a,ls coinplexil,?)?, feudale 
bedoelt aan te duiden, is er geen beawaar tegen eenige elasticiteit te 

geven aan zulke termen, mits men niet, van heden naar verleden terug 
redeiiecreiide, ook al deze rechtsverhoudingen, die later onder het 

coM?c?m /?M?? zijn gebracht, uit het leenreeht zelf hun oorsprong 
wil doen nemen. Want dan maakt men. zich schuldig aan de meer- 
maalen aangeduide verwarring. ,. Zoo b.i,..40NTESQUIFL?, Esprit de.s 

loix, lib. XXX, chap. 20, waar hij beweert: "Celui qui avoit le fief, 
avoit aussi la justice... Elle n'6tait autre chose quo le droit de faire 

payer les compositions de la loi ... La justice fut donc dans les fiefs 
anciens et dans les fiefs nouveaux un droit inherent au fief meme, un 
droit lueratif qui en faisoit partie". Verde1' voert hij aan in chap. 22, 
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dat men niet kan bewijzen "par des contrats originaires que les justices 
dans les commencemens aient 6t6 attachees aux fiefs. Mais si, dans les 
formutes des confirmations ou des translations à perpétuité de ces fiefs, 
on trouve, comine on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien 

que ce droit de justice fut de la nature du fief et une de ses princi- 
pales pr6rogatives". 

DALLOZ, Répe1'toire, op feodale, brengt onder dit begrip 
"tout ce que la, tradition semble indiquer sous le mot feodalite". T. a. p. 
noemt bij als de oorzaak van de verwarring tusschen fief en justice 
(m. a. w. tusschen leen en heerlijkheid) de omstandigheid, dat de 

sei??nercr jltsticier tevens veelal seigneut- féodal was van hetzelfde 

grondgebied. Ook hebben de woorden seigneiii-, seignenrie, hier ver- 
warrend "La qualification de soiioi- ou seigneu1'" - zoo gaat 
DALLOU voort - "est relative au degre qu'il occupe dans 1'6cbelle 
feodale. Le seigneur superieur est le suzerain; c'est de lui que derive 
la concession primitive du terrain infóodé". De vasal, concessionaris 
van dat terrein, kreeg de bevoegdheid va?sallen onder zich te krijgen 
en werd dus op zijn beurt seigneur. "Dans 1'ordre feodal le n.om de 

appartenait à, tous les possesseurs de fiefs, et par consequent 
a tous les vassaux possedant f6odalement." Toen nu de heerlijkheden 
in leen werden uitgegeven, werd de titel seigneur gegeven aan hem, 
die justicier, heer der heerlijkheid, was, of schoon het woord senior 

betrekking had enkel op hot leenstelsel, niet op justitie {--- overheids- 

gezag, regeermacht, heerlijkheid). Justiciers, judices, waren comites, 
(comtes), vice coinites (vicomEes), -vic(t)-ii (vicaires), adrocati (avou6s), 
praepQsiti (próvÔts), vice dornini (vidames). DALLOZ merkt t. a. p. in het 

algemeen olo, wat aansluit bij het op de vorige bladzijde met betrekking 
tot een bepaald punt met de woorden van G?ra?oUr.orr meegedeelde, dat men 
er bij het raadplegen van oude acten steeds wel op moet letten van welken 

seigneur sprake is, van den seigneur feodal of van den seigneur justiciel'. 
In de vooraf'gaande afdeelingen heb ik de uitdrukking /?6?' steeds 

gebezigd in den zin van seigneur justicier en de uitdrukking heerlijkheid 
in den va,n seigneurie d'un seigneur ,justicier. Immers justitie in 
den ouden 1'ulmon zin (en niet in de tegenwoordige beperkte beteekenis) 
is regeermacht, ovel'heidsgezag, heerlijkheid. 

Het begrip complexum feudale komt in den aangegeven zin tot 

uiting in de serie wetten van de Fransche revolutie, waarbij les droits 
feodaux zijn afgeschaft. Reeds dadelijk in het bekende decreet van den 
nacht van 4 Augustus 1789, waarbij in beginsel in het wilde weg 
allerlei oude instellingen werden platgeschoten. Dit was het werk der 
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enthousiasten; aan een paar kalme juristen werd opgedragen het na- 

werk te verrichten en het terrein te egaliseeren. Men kan in het kort 

bij VIOLLET lezen, hoe onprakti8ch en onbillijk, wild en stelselloos den 

opruiming ook bij het verder verloop van zaken in het werk is gesteld. 

(VzoLr?ET, a. w., bl. (714] en volg.) En dat terwijl men slechts had te 

. volgen gehad het systeem, ontvouwd in het, aan den vooravond van de 
Fransche revolutie anoniem verschenen, bekend werkje van BONCERF, 
Les inconvditiens des droits fdodaux, waarin hij afkoop voorstelde. De 
abbé SrÉYÈs, die zoo vaak te rechter tijd. een gevleugeld woord te 

pas bracht (vgl. SAINTE Cause1'ies dit Lundi, V, bl. 189 en 

volg.), sprak bij de discussi6n in de Constituante een wijs woord in den 

geest van . 'BoxCEIRF. Tevergeefs. Men was niet in een stemming, om 

wtjzen raad aan te hooren, veelmin om hem op te volgen. "Il eut fallu 

ici" zegt VIOLLET, a. w, bl. [_7 15], tout d'abord, beaucoup plus de temps 
pour une renovation qui allait porter sur le droit prive, sur l'organi- 
sation generale et le droit public tout entier; puis, inoins de th6orie8 

philosophiques (au sens du 1 Se siecle), moins de principes abstraits ; 

quelques notions de sens commun, celle-ci par exemple : des droits pé- 
cuniail'es ne peuvent etre abolis sans indemnité, lorsqu'Us sont (le 
situations qui Jadis n'jtaient pas considé1'ées comme conti-aii-es a2c droit.". 

Zooals wij straks in de gelegenheid zullen zijn op te merken, heeft 
onze wetgever in de periode _ 1795-1798 vooral, en ook later nog, 
gesold en getobd_ met het denkbeeld, in de hierboven gecursiveerde 
zinsnede vervat. 

Maar ik mag mij geen langeren uitstap veroorloven over de quaestie 
der schadevergoedingez?, en zal den draad weer dienen op te vatten 
waar ik hem los liet. Er moet nu in het kort worden aangegeven, hoe 
het complexitin feiidale tot uiting kwam in de wetg<eving der Fransche 
revolutie betreffende les droits f4odaux. 

Bij het samenstel van decreten van 4, 6, 7, 8, 11 ao4t 1789, ge- 
'sanctioneei'd le 21 septembre 1789 en gepromulgeerd le 3 nov. 1789, 
werd bepaald: Art. 1. "L'Assemblee Nationale d6truit enti6renient le 

regime féodal, et decrete que, dans les droits et c/efOM's tant fodaux 

yue Ce?S?6?S, CCMa; qtti tiennent la mainmorte réelle on 1?ersoi?.nelle", 
(-rnain7?zorte was een vorm van hoorigheid) "et et la servitude peosonnelle 
et ceux qui les representent, sont abolis sans indemnite, et 'tous les 
autres declares rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront 
fix6s par 1'Assemblee Nationale", enz. Art. 2. "Le droit exclusif des fuies 
et colombiers est aboli." Art. 3. ":Le droit exclusif de la chasse et des 

garennes ouvertes est pareillement aboli ; et toute propri6taire a le droit 
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de d6truire et faire d6truire, seulement sur ses possessions, toute espbee 
de gibier," enz. Art. 4. ?Toutes les justices seigueuriales sont suppri- 
mees sans aucune indemnit6," enz. Art. 5. "Les dimes de toute nature 
et les redevances qui en tiennent lieu," enz., "sont abolies", euz. Art, 6. 

?Toutes les rentes foncieres perpetuelles, soit en nature, soit en argent, 
de quelque esp6ce qu'elles soient, enz., seront r'achetables; les cham- 

parts de toute esp6ce, et sous toute denomination le seront pareillement," 
enz. Art. 7. "La venalite des offices de judicature et de municipalite 
est supprimee des cet instant." 

Hot decreet van 15128 mars 1790, ter uitvoering van het zoo even 

gemelde, bepaalde in den titel, handelende "des effets -6n6raux de 
la destruction du l'égime feodal" : Art. 1. afgeschaft zijn toutes dis- 
tinctions honorifiques, superiorite et puissance resultant du regime feodal." 
Art. 2. "La foi et hommage, et tout autre service purement personnel, 
auxquels les vassaux, censitaires et tenanciers ont 6t6 aS8ujétis jusqu'à 
present, sont abolis". rlrt. 3. "Les fiefs qui ne devaient quo la bouche et 
les mains ne sont plus soumis à aucun aveu ni reconnaissance," Art. 
10. "Le retra,it feodal, le retrait ceiistiel, le droit de pr6lation feodale 
ou censuelle, et le droit de retenue seigneuriale sont abolis." 

In den tweeden titel, handelende "des droits seigneuriaux qui sont 

supprimés sans indemnite", werd bepaald : Aft. 1. "La, main morte 

personnelle, r6elle ou mixte, la servitude d'origine, la servitude per- 
sonnelle du possesseur des b6ritages tenus en main morte reelle, celle de 

corps et de poursuite" (alle hoorigheidsverhoudingen), "les droits de 
taille personnelle, de corv6es personnelles, d'echute, de videmam" etc. 
etc. "et tous les autres effets de la mainmorte r6elle, personnelle ou mixte, 
qui s'4tendaient sur les personnes ou les biens, sont abolis sans 
indemnite." Art. 9. "Tous droits qui, sous la denomination de feu, 
cheminee, feux allumans, feu mort, fouage, mon?age, bourgeoisie, conge, 
chiennage, gite aux chiens, ou autre quelconque, sont percus par les seig- 
neurs sur les personnes, sur les bestiaux, ou £ cause de la residence, sans 

qu'il soit justice qu'ils sont dus, soit par les fonds iuvariablement, 
soit pour raison de concessions d'usages on autres objets, sont abolis 
sans indemnite." Art. 10. "Sont pareillement abolis sans indemnite les 
droits de guet et de garde, de chassi-polerie, ensemble les droits qui ont 

pour objet 1'entretien des clotures et fortifications des bourgs et des 

chateaux, ainsi que les rentes on redevances qui en sont representatives," 
enz., "les droits qui, sous la denomination de banvin, vel-du-vin, dtanche 
ou autre quelconque, emportaient pour un seigneur la facu1té de 
vendre seul et exclusivement aux habitans de sa seignourie, pendant 



498 

nn certain temps de 1'anni;e, ses vins ou autres boissons et aenr6es 

quelconques." Art. 12. "Les droi ts sur les achats, ventes, importations 
et exportations," em., "tels que les droits de einquantieme, centieme 
ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods et 

ventos, treizieme et autres droits sur les vassaux, sur les bois, et arbres 

futaies," enz., "les droits d'a.ecisc sur les comestibles, les droits de leyde 
ou diine sur les poissons", enz. "sont abolis sans indemnite". Art. 13. 

,,Les droits de peage, de long ct de travers, passage, halage," enz., te 

water en te land, afgeschaft zonder schadevergoeding. Art. 22, "Tous 
droits qui, sous pr6texte de permission, donnée par les seigneurs pour 
exercer des professions, arts ou commerces, on pour des actes qui, par 
le droit naturel et commun, sont libres a tout le monde, sont suppi'im4s 
sans indemnit6." Art. 23 schaft af zonder schavergoeding "tovs les 
droits de banalite de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux," 
enz. Art. 24 zondert uit en stelt afkoopbaar ,,les baualités qui seront 

proiiv4es avoir ete etablies par une convention souscrite entre une 
communaute d'habitans et un particulier non-seigneur", of wel die de 

seigneur tegen een contra-praestatie zijnerzds afytond. Art. 30. "Le 
droit de triage, 6tabli par 1'article 4 du titie 25 de 1'ordannance des 
eaux et forets de 1669, est aboli pour 1'avenir." 

Bij het decreet van 18 juin (6 juillet) 1792, "relatif aux droits f6o- 

daux", dat derogeerde aan het even vermelde van 15 mars 1790, werden 

"tous les droits casuels, soit censuels, soit feodaux" (quint, requint, 
treizième, lods et ventes, etc.) afgeschaft zonder vergoeding, h moins 

que les dits droits ne soient justifiés par le titre primitif d'infeodation, 
d'acensement on de ba.il à cens, Atre le prix et la condition d'une 
concession de fonds pour lequel ils 6taiciit percus, auxquels cas les dits 
droits continueront d'etre percus et d'etre rachetables." 

Ik verineld ten slotte nog twee decreten : 1°. dat van 25/28 aout 1792 

(eveneens derogeerende aan dat van 15 mars 1790) "L'assemblée nationale, 
considérant que le regime feodal est a,boli ; que néanmoi?1s il subsiste 
dans ses effets, et que rien n'est plus instant que de faire disparaitre 
du territoire frangais ces decombres de la servitude qui couvrent et 
dévorent les propri6t?,s, decrete qu'il y a ul'genco" en vervolgells: Art. 1. 
De gevolgen van den regel nulle terre sa,ns worden vernietigd. 
Art. 2. ,,fi[oute propriete foncibre est reputec franche et libre de tous 

droits, tant feodaux que censuels, si ceux qui les reclament ne prouvent 
Ie contraire dans la forme qui sera presente el-,-tpr6s". 2°. dat van 17 juillet 
1793, art. 1. ,'routes redevances ci-devant seigneuriales, droits feodaux, 

, censuels, fixes et casuels, meme ceux conserves par le decret du 25 
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aout dernier, sont supprim6s sans indeiiinit6." Art. 2. Sont except6es des 

dispositions de I'artiele precedent les rentes on prestations purement 
foncieres et non feodales." 

Dat men in Franl:ryl?, waar het leenstelsel zulk een invloed heeft 

geoefend op priva,atrechtelijk gebied - op publiekreebtelijk terrein 
heeft het koningschap de feodale hertogen en graven klein gekregen 
veel verhoudingen als feodale aa.nmei'l;te, die het niet waren, is 
zeer verklaarbaar, en niet te vel'wonderen, dat men in 1795 hier te 

lande, toen er zooveel uit M'rankrgk werd overgenoinen, ook overnana 
de uitdrukking feodale rechten, met de uitgebreide beteekenis, die ze 
in Frankr?k had. Van de in 1787 nitgewel?en patriotten zouden er in 
1'l95 allicht enkelen als gesansculotteerde Bataven uit Parijs zijn terug- 
gekeerd, doch gelukkig was Thermidor en daarmede de Terreur achter 
den rug; do geest onzer revolutiemannen van 1795 is een geheel andere, 
dan die der Fransche (Ygl. V REEDE, BijcL-rcc?eyi, enz.). In de politiel:e ver- 

gaderingen werd wel het taaleigen der declamatoren van de revolutionaire 

kruiderijen voorzien; de "afschuw van de slavei'njj en van het feodaal 

systhema" hebben daarin een belangrijk deel. 
Trots de oorlogsrampen, die later de inlijving bij Frankrijk over 

ons bracht, mogen niet over het hoofd worden gezien de voordeelen, 
die de revolutie onq op velerlei gebied heeft gebracht, ook ten. aanyien 
van de heerlijke rechten. Overbeidsgezag, l'egeel'macht, als zaak in den 

handel, en dus in handeu waar een gelukkig of een ongelukkig 
toeval ze bracht, dit was een iT.istituut, dat zich zelf had uitgeleefd. 
Dat ook de oneigenlijke heerlijke rechten, hierboven meermalen be- 

sproken, tot overbeersching en onderdrukking aanleiding konden geven 
en dus veelal gaven, is te begrjjpen. Ook te dezen opzichte was op. 
ruiming hoog noodig. En dat het de revolutie geweest is, die ons die 

opruiming bracht, moet op haar creditzijde worden geboekt. Een post 
op de debetzijde, die men, naar het mij voorkomt, in later tijd meer 

placbt voorbij te zien dan het geval was ten tijde der Bataafsche 
deliberatien over de heerlijke rechten, is 'de onrechtvaardige behande- 

ling van de benadeelde, onteigende vool'ma1ige eigenaren van heerlijk- 
heden en heerlijke rechten. Men was vol goeden wille, doch heeft de 
zaak dQodgetreuzeld. Dit moge blijken uit hetgeen volgt. 

' 

Eerst met de Nationale Vergadering, die ,in Nlaart 1796 bijeenkwam, 
beginnen de belangrijke gebeurtenissen der Bataafsche omwenteling. 
Toch zijn er in de verschillende gewesten, ook voordat deze vergadering 
bijeenkwam, besluiten genomen, niet geheel van belang ontbloot voor 
het onderwerp, dat ons bezig houdt. Deze zijn echter niet alle algemeen 
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toegankel?k of door den druk bekend gemaakt, en al ware ,dit het 

geval, dan nog zou een samenvattend overzicht over het geheele land 

vrij omvangrijk worden. Ik bepaal my tot enkele grepen uit die be- 
aluiten, in enkele gewesten genomen. Dat les di-oits de I'ho?i7.me et du 

citoyen als de Rechten van den Mensch en van den Burget. voorop 
zouden gaan, spreekt van zelf. 'Aan die rechten vastknoopende, bepaalden 
de provisiQnee1e representanten van het volk van Holland op 31 Januari 
1795 ?r?ovis?donecZ en nog eens op 6 Maart 1795 (P. 1, nos. 3 en 21), 
dat aan alle ingezetenen van steden en dorpen het recht werd toege- 
kend hun stedelijke en dorpsreoeeringen te kiezen ; mochten gekozen 
worden andere personen dan de fungeerende, dan moest aan dezen, 
voorzoover ze recognitie betaalden voor de verkrijging van hun ambt, 
5 °/o dier recognitie jaarlijks worden vergoed door de nieuwe functio- 
narissen. Ten opzichte van jl1cht en visseherij bepaalden dezelfde re- 

presentanten (P. 1, no. la, publicatie van 26 Januari 1795), dat ieder 
recht had op eigen grond te jagen en in eigen water .te visschen, als 
uitvloeisel van de rechten van den, mensch en van den burger. 
. Den 5en Maart 1795 hadden zij alle grafelijkheidstollen opgeheven, 
die tengevolge van het groot aantal privileges, waarbrj tolvrijheid was 

verleend, toch al niet heel veel meer opbrachten, n.l. totaal f 27435 

jaarlijks.. Zoo werden afgeschaft de grafelijkheidstollen te Geervliet, 
Haarlem, Spaarndam, Leiden, Gouda, Rotterdam, Gorcum, W oudrichem, 
Arkel, Schoonhoven, Weesp, Heusden, enz. Voorts alle grafelijkheidstollen, 
die op een onwettige wijze door personen of lichanien mochten zijn ver- 

kregen. Ook het stapelrecht van Dordrecht. Niet opgeheven werden 
zulke tollen en gabellen, die tot onderhoud van wegen, straten en 
vaarten geheven werden en de .gemeenelands-passsgie-gelden..lTan de- 
zeJfde representanten kwam een publicatie van 28 Juli 1795 (P. II, 
no. 65) betreffende de jacht, en een van 18 Augustus 1795 (P. II, 
no. 76) betreffende het visschen. In eerstgt,"i11elde publicatie staat, dat 

ieder mag jagen op eigen grond eis dat alle privileges van jacht 
zijn vervallen, onverminderd de bepalingen op de eendenkooien van 8 
Januari 1585 en later. Niemand mocht dus op anders grond jagen, 
dan met diens consent. Dit sloot de publicatie van 26 Januari i 795 
al ondubbelzinnig in, zegt deze nieuwe publicatie. Jachtkwesties moesten 
voor de geivone rechtscolleges worden. gebracht, met appel op het Hof 

van Holland; alle jachtgerechten werden opgeheven. De visscherij- 

publicatie .iegt, dat Bommigen de publicatie van 26 Januari 1795 aldus 
hadden opgevat alsof het n.n maar iedei i,r§ stond te visschen in 

alle wateren. -Yermoedelijk was een heirleger hengelaars, of visch- 
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schurken, de stadspoorten uitgetogen, om nu eens van de Bataafsche 

vrijheid te genieten en eens anders vischwater met netten leeg te halen. 

Yo3gt een regeling, met vooropstelling van het beginsel dat ieder mag 
visschen in eigen vischwater ; met de hengelroede in pacUlieke wateren 
bleef het visschen vrii. Een nadere publicatie, van 10 Febr. 1796, 
(P. III, no. 131) regelde nog meer speciale punten. 

Zeeland sloeg ten opzichte van de jacht een anderen weg in. Blijkens 
de Notulen van de Ver tegenwoordigers van het Yolk van Zeeland 
besloten deze op 19 September 1796 (toen dus de Nationale Vergadering 
reeds bijeen was), dat men het natuurrecht omtrent de jacht zoo na 

mogelijk nioest volgen en tevens niet voornitloopen op de toekomstige 
regeling der constitutie, weshalve provisioneel aan gebruikers en eigena- 
ren van landen w'erd toegestaan te jagen op eigen grond, doch daar- 
naast werd het jachtrecht ook toegekend, of, liever gezegd, bleef erkend 
het jachtrecht van de ambachtsheeren in hun heerlijkheden. Hoe dit 
recht zich verdroeg met het natuurrecht wordt niet gezegd; het besluit 
in elk geval "smaakte naar het feodaal systhema" en naar "de heersch- 

zugt der arietocraaten". De burger VAN DER PALM (de bekende latere 

hoogleeraar) had zich in de zitting der provisioneele representanten van 
Zeeland van 24 Juli 1795 do t;olk gemaakt van hen, die zich aan de 

aa.nmatigingen der ambachtsheeren in Zeeland ergerden. Deze, zoo zeide 

hij, betwisten ivel is waar den ingezetenen van het platte land niet 
het recht, om hun gerechten "met derzelver ministers of bedienden 
door de volksstem te doen verkiezen", maar zij blijven zich zelven het 

oppergezag aanmatigen over alle andere administratien, die niet dadelijk 
vallen in de termen van door schout, schepenen of secretaris van den 

gerechte te moeten worden waargenomen. Ook pretendeeren zij te 
hebben jacht, vischrecht, en de ,voor den landman zoo vernederende 
heerendiensten". I)us vroeg hij, of dit nu was strijdig met of overeen- 

komstig de rechten van den menseli, en wilde hij dit wel commissoriaal 

gemaakt zien bij de commissie voor de ambachtsheerlijkheden, wer- 
waarts de vergadering de quaestie dirigeerde.' Deze commissie rappor- 
teerde in de vergadering der prov. repr. van het volk van Zeeland van 
4 Aug. 1795: Zij verklaarde dat het gemakkelijk was aan te toonen, 
dat de keuze der vertegenwoordigers niet bij de heeren, maar bij de 
landzaten zelf behoorde, maar dat daarmee slechts een gering deel der 

amUachtsheerlijl:e rechten was onderzocht. Men vond, volgens dit rapport, 
een ,slegten en antirevolutionairen toeleg" bij sommige ambachtsheeren 
en ontslagen regenten. Het rapport, slechts voorloopig, werd gearres- 
teerd en dienovereeilkornstig een publicatie vastgesteld, waarbij men 
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o. m, de ambachtsheereii uitnoodigde aangifte te doen vam hun rechten 
en voordeelen, memori8n daarover in te dienen en opgaaf te doen 

nopens sebadevergoeding. 
Van een Hollandsch ambachtsheer, die tegen den stroom trachtte op te 

roeien, maken melding de Gejxtendeerde Notulen van de h. 
volk van Holland (8e dl., :I, bl. 198) : M. G. Del c 0 u rt, wonende te 

Leiden, ambachtsheer van Krimpen, doleerde, dat eenige ingezetenen van 

Krimpen schout, regeering en secretaris aldaar wilden afzetten. Hij richtte 
zich tot de prov. repr. v. Holland en wilde die ingezetenen verhinderd 
zien in hun ontijdigen ijver aan een hunner medeburgers te doen, het- 

geen zij zelven niet zouden willen dat hun geschiedde, citeerde de 
rechten van 'den mensch en den burger en verklaarde zijn wettig ver- 

kregen eigendom (de ambachtsh.cerl?kheid), die in het begin der eeuw 
in handen van een zijner voorva<iers kwam, te willen behouden. Let 
wel: hij spreekt niet van schavergoeding, maar van het oude behouden. 
De vraag van Philippus tot den kamerling uit het Moorenland, had ook 

gesteld kunnen worden aan den heer D e c c o u r t, ambachtsheer van Krim- 

pen, gelijk aan menigeen, wiens eigenbelang meebrengt niet te verstaan 
wat hij leest. Want wat er onduidelijk moge zijn in de door de prov. repr. 
van ,Holland uitgevaardigde publicatie van de rechten van den mensch en 
van den burger, er wordt zoo duidelijk mogelijk gezegd, dat het van 
stonde aan uit zal zijn met de aanstelling der plaataelijke overheden 
door de ambachtsheeren en dat ook onmiddellijk de ingezetenen eigen 
vertegenwoordigers als plaatselijke overheden zullen kiezen. Recht op 
schadevergoeding der eigenaren van heerlijkheden wordt da,arbg erkend. 
Wel achtten prov. repr. het dubieus in die publicatie, of b.v. een 

schout, die namens het heele volk recht eischte, kon worden aange- 
steld door de ingezetenen van stad of dorp. Maar ook hier bleef voor 
den heer Del court geen hoop, want niet tusschen hem en 't volk 
van Krimpen, maar tusschen de Ii??ianpen.sc?ae Bataven en alle Bataven 

lag het dubium. 
In Holland bestond reeds t;erstond in 1795 neiging bij de tiend- 

plichtigen, om geen tiend te betalen. Een publicatie van de prov. repro 
v. h, volk v. Holland, d. d. 17 Juli 1795 (P. II, no. 62), vermeldde 

derhalve, dat door de publicatie van 31 Januari 1795 en andere geens- 
zins het tiendrecht was opgeheven ; dat het tiendrecht van de zijde der 
heffers als "een recht van eigendom" beschouwd werd, dat door koop, 
erfenis, etc. werd verkregen ; dat dan ook de verponding (belasting) 
op de tienden nog 16 Juni j.l. was vernieuwd; dat de tiendplichtigen 
hun land goedkooper hadden gekregen dan 't geval zou geweest zijn 
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als 't land tiendvrij was geweest; ; dat deze stof, bavendien niet provin- 
ciaal viel te regelen, maar dat een Nationale Conventie hierin voor het 

geheele land zou moeten voorzien. Inmiddels be3iaemde de vergadering 
een commissie van onderzoek op dit stul;. 

In de Nationale Vergadering van 17 J'nni 1796 stelde het lid VAN 
LOKHORST voor een commissie te benoemen, om de burgers te hooren 
over pecunieele bezwaren, die zij van de ambachtsheeren ondei'vinden. 
en om de ambachtsheeren en vrijbeeren schadeloos te stellen. Bij de 
deliberatie hierover in de zitting van 29 Juni 1796 maakte RuTC???t 
JAN SCHIMMEIJPBNNINCK onderscheid tusschen 1 e. feodale (van het 
oude leenstelsel afkomstige) rechten, privilegien, regali6ii en 2e. "zoo- 
danige pecunieele opbrengsten en voordeelen, welke op grond van 

wettige contracten" den "eigenaars van z.g. heerlrjke landgoederen 
zijn toebehoorende". De president HARTOGH stelde voor een circu- 
laire aan de Provinciale Besturen te ontwel'pen. Dienovereenkomstig 
werd besloten. In een latere zitting evenwel zei VREEDE, dat naar 

rijn oordeel de "eigenlijke" heerlijke rechten reeds vervallen waren 
en dat de regeling omtrent "de andere mindere regten" wel tot de 
constitutie kon wachten. Het rapport, dat op 2 Augustus 1796 werd 

behandeld, behelsde, dat de heerlijkheden hare geboorte "verschuldind 
zijn aan het thans vernietigd leenstelsel der middeleeuwen, wanneer 
de vorsten, hunne onderdaanen aanmerkende als een gedeelte van hunnen 

eigendom, zich bevoegd hielden het regt om die te bestieren en te 

regeeren, aan hunne lievelingen of ter belooning van bewezene diensten 
of ook tegens betalingen van zekere vaste sommen van penningen of 
van jaarlijkse uitkeeringen, ter leen uit to geven ... , . De vernieti- 

ging van deze feudaale en heerlijke rechten is zoodanig onafscheidelijk 
van de erkende Oppermagt des Vollzs, etc., etc., dat het decreteeren 
van deze vernietiging als nodeloos en overtollig kan worden beschouwd." 
Yerder zegt het rapport, dat opgehouden hebben "alle verouderde 

wanstaltigheden", die uit geboorte of koop of beleening den eenen 

ingezeten het recht hadden gegeven om over den ander te regeeren. 
Maar niemand mag zonder schadeloosstelling worden ontzet van eenige 
eigendommen, die hij wel tegelijk met de z.g. heerli?jlze rechten heeft 

bezeten, doch die hij niet als heer, doch als particulier heeft, en die 
niet strijdig zijn met de rechten van den mensch en van den burger, 
zooals ,allodiale en feodale" goederen en gronden en "tienden, visschel'ij, 
tollen, veeren of diergelijke." 

In de vergadering van 4 Maart 1797 kwamen de ontworpen, doch 
inmiddels reeds gewijzigde, artikelen 734 en. 735 van het Plan van Consti- 
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tutie in deliberatie. 00rspronkel@k bepaalde art. 725 (zie III, 
bl. 635), dat alle "leenplicht, leenroerigheid, dienstplicht of personeele, 
servile verplichting" vernietigd zouden zijn. Art. 726 vCl'llietigde alle 

liofhoorige rechten en stelde in uitzicht een regeling van belilemming 
en erfpacht. Art. 728 vernietigde alle "thijnsen en chijnsen", zonder 
onderscheid. Art. 730 bevatte echter een restrictie voor vrijwillig aan- 

geganc erfpachten en nitgangen. De artikelen 734 en 735 luidden in 

oorspronkelvjke redactie : 734. Alle heerlijke rechten en tituls -zijn van 
nu af aan in de Ncderlandsche republiek afgeschaft en vernietigd, als 
ook het recht van exue. 735. Elk Departementaal Bestuur zal, onder 

approbatie Wetgevend Lichaam, de schadeloosstelling daarvoor 

bepalen. Al deze bepalingen stonden in titel IX, eerste afdeeling, over 
de lcenen ; hiernit blÜkt dus, dat men de hee14[jke rechten onder de 
leenen rekende. In de artikelen zelf der afdeeling evenwel worden de 
leenen en de heerltjke rechten gesplitst gehouden, gelijk men ziet. Het 
in de vergadering van 4 Maart 1797 ter sprake gebracht gewijzigd 
artikel 734 luidde : Alle zoogenaamde heerlijke rechten en tituls zijn 
van af aan mede in de Nederlandsche Republiek afgeschaft en ver- 

nietigd, benevens alle zoogenoemde nakoops- en naastingsrechten, zonder 
oiiderscheid of dezelve als gevolgen der heerlbko rechten moeten worden 
beschouwd dan wel uit statutaire rechten of costumen oorspronkelijk 
zijn, het recht van exue speciaal mede hieronder begreepen. Het artikel 
werd met art. 735 commissoriaal gemaakt. 

_ Het lid T.EDINa VAN BERKHOUT vroeg in die zitting van 4 Maar t 

1797; of het den heeren der heerlijkheden niet meer gepermitteerd 
was die titels te voeren? VAN DE KASTRELE antwoordde: Het slaat 

op titels, als graaf, baron, v-r?-?heer, a?nbaclat,slaeer?. ? "Het komt mij voor 

mogel§lt te zijn de rechten te vernietigen en de tituls te behouden". 
Pr,oos VAN AMSTEL merkte op, dat hij niet begreep, waarom de 

cijnsen, thijnsen en erfpachten. werden bestreden ; deze toch hadden met 
het leenstelsel niets te maken en wat behoefde men ze te bestrijden ? P 

Bij hem sloot zich aan DE deze zeide : het ser viele karakter 
moet er aan ontnomen en ze moeten alle losbaar worden. Nog deelde 
in dezelfde zitting (van 4 Maart 1797) VAN DE I??sT??r,? mede naar aan- 

leiding van het ontworpen artikel 734, handelende over naastingsrechten, 
da,t ook de statutaire nakoops- en naastingsrechten hier opgenomen 
waren (m. a. w. do niet-heerlijke naastingsrechten), omdat er, vooral in 

Friesland, nakoopsrecht gold, da.t niet heerlijk gevolg was, en men ook 
dit wilde vernietigen. Volgens dezen spreker dus had men elk naastings- 
recht, ook dat b.v. was gevestigd in een volkomen vrij contract, op het 
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oog. De spreker lmd voor zijn "st?ttutair" naastingsrecht niet in hct bijzonder 
Friesland moeten noemen, want in andere gewesten bestond evenzeer een 

niet-heerlijk naastingsrecht van bloedverwanten en buren (aangelanden). 
De door de gecommitteerden ad hoc geconcipieerde gewijzigde artikelen, 

die op 27 April 1797 in discussie werden gebracht, luidden : art. 734. 
y 

"Alle eigentlijk gezegde heerljjke rechten en titels, waardoor aan bij- 
zondere personen zoude worden toegekend eenig gezag omtrent het 
bestier der zaken in eenige stad, dorp of plaats, of de aanstelling van 
deeze of geene ambtenaren binnen dezelve worden bij de aanneming 
der constitutie afgeschaft en vernietigd." Art. 735. ,,Ten opzichte van 
alle verdere rechten, welke bij de uitgifte der heerlijkheden aan de 
heeren derzelven zijn afgestaan, of welke, voor zo verre van de uit- 

gifte niet kwam te blijken, bij dezelve heeren of hunne predecesseuren 
van onheuglijke tijden mochteu zijn bezeten en uitgeoeffend, zal het 

Wetgeevend Lichaam binnen 18 maanden na deszelfs cerste zitting 
bepalen welke daarvan zullen worden afgeschaft en vernietigd. Deze 

afschaffing, zal echter niet anders mogen geschieden dan onder behoorlijke 
schadeloosstelling, waarvan de tijd en wijze bij het Wetgeveiid IJichaam 
tevens en ten zelfder tijd zal wordeo gereguleerd en vastgesteld." Verder 

volgden bepa.lingen omtrent schadeloosstellingen aan ambtenaren in 

heerlijkheden, die onder onereusen titel hun ambt gekregen hadden en 
omtreut de afschamng van nakoop en exue. Van nakoop werd gezegd, 
dat 't onv erschillig was, of dit recht als gevolg van heerlijke rechten moest 
worden beschouwd, dan wel uit sta.tutaire rechten of costumen oorsprong 
had genomen. (Zie V, bl. 818 e. v.). 

Rrj de discussie over artt. 734 en 735 (27 April 1797; 
V, I>1. 818 e. v.) wilde VAN LOlŒORS'f onderscheiden eigendom en 

knevelarij. Andere leden voelden voor dergelijk onderscheid niet en 
waren van meening; dat alles afgeschaft moest worden zondm' seli(f- 

ve¡'goecUng; onder hen was VREEDE, die een lawaaierig en onlogisch 
betoog leverde. Uit de discussie is af te leiden, dat mede op grond 
van de regeling der schadeloosstelling, die, zooals hierboven is te zien, 
als per se verschuldigd word besebouwd, het artikel 735 verworpen 
is. Het werk om een nieuwe redactie to ontwerpen werd commissoriaal 

gemaakt (zie het latere art. 807). In de discussie werden ook tienden 
als heerltjke rechten beschouwd. Uit een rapport over leenen, rele- 
veerende van buitenlandsehe leenkamers (Dccyverhccul, V, bl. 1088 
15 Mei 1797), blijkt andermaal van de verwarring ; het spreekt van ,he! 
leenstelsel, en de da(t1'uit p?ro flzceerende ltee?-Iijlce rechten, welke zozeer 
aandruischen tegen de rechten van den mensch en van den burger." 
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In het gewijzigd plan van constitutie (zie DcagverlacLCCI, VI, b1. 
533 e. v.) luidde het opschrift van titel X : over de leenen en andere 
soortgeUjke oltde i-ecltteit. Art. 79G schafte af de leemoerigheid en ver- 
klaarde alle goederen voor allodiaal. Art. 797 schafte af : "alle heeren- 
en hofdiensten, mitsgaders alle andere soortgelijke servile verpligtingen, 
uit het leenstelsel herkomstig of op hetzelve gegrond." In de volgende 
artiitelen werden erfpacht81'ecbten en bekletnmingen gehandhaafd, en ' 

zoodanige cijnzen, die niet nit souverein of heerlijk gezag sproten en 
die niet serviele verplichtigen waren. Art. 806 luidde : ,Alle eigenlijk 
gezegde heerlijke rechten en tituls, waaidoor aan eenig bijzonder 
persoon of liehaam zoude worden toegel;end eenig gezag omtrent het 
bestuur der zaken in eenige stad, dorp of plaats, of de aanstelling 'van 
deze of geene ambtenaaren binnen dezelve, worden, voor zo verre 
dezelve nog niet met de daad mogten zijn afgeschaft, blj de aanneming 
der constitntie voor altijd vernietigd." 

. 

Dan volgt art. 807 : ,,Ten opzigte van alle verdere rechten, welke, 
bij de uitgifte der heerHjkheden aan de heeren derzelven zijn afge- 
staan, of welke, voor zo verre van de uitgifte niet kwam te blijken, 
bij dezelve heeren of hunne predecesseuren van onheuglijke tijden 
mogten zijn ' bezeten en uitgeoefend, zal het Wetgevend Lichaam, na 

ingenomen consideratien en advis van het Dep. Bestuur, binnen 18 

maanden na deszelfs eerste zitting, bepaalen, welke daarvan znllen 

worden afgeschaft en vernietigd, en beslist het Wetgevend Lichaam 
ten aanzien van welke zodanige afgeschafte heerlijhe rechten, aan der- 
zelver eigenaars of bezitters, wegens het pecunieel nadeel, hetwelk hun 
door de voorschreven afschafling mogt worden toegebragt, eenige 
schadeloosstelling zal behooren gegeven te worden, en bepaalt in die 

gevallen daarvan tevens den tijd en de wijze". 
808. Ook bepaalt het Wetg. Lich. omtrent schadeloosstelling aan 

?ambtenaaren in geweezen heerlijkheden, welke, onder eenen onereusen 
titel hunne posten hebbende verl.regen", van hun posten verlaten zijn. 

De volgende artikelen handelen over de afkoopbaarheid der tienden. Art. 
813 vernietigt de nakoopsrechten, die gevolg zijn van heerlijke rechten. 

In een afzonderlijken titel, die volgt (titel XI), wordt gehandeld over: 

"het -regt tot de jagt en visscherij." In dezen titel wordt een ieder het 
recht toegekend, om, met uitsluiting van alle anderen, eigen grond te 

bejagen en eigen water te bevisschen, terwijl huurders van zelf dit 

recht hebben met uitsluiting van de eigenaars. 
' 

Ik behoef bior niet den staatsgreep van 1.7 95 te verhalen. Bekend is ook, 
dat dientengevolge de dikke constitutie van 1797 nimmer inworking trad. 
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it"g zijn genaderd tot de behalingen van de staatsregeling van 1798. 
Ouze bepalingen zijn hier verhuisd naar dc Burgelijko en Staatkundige 
Groiidregels. Art. 24. ,Alle eigenlijk gezegde heerlijkc regten en titnls, 
waardoor aan ecu bijxonder pcrsoon of lichaam zou worden toegekend eenig 

gerag oiiiti-ent het bestutir van ?ahen in eenige stad, dorp of plaats of de 

aa?istelling van deze of gene ambtenaaren biunen dezelve, worden; voor 

zoo ver die niet reeds met de daad zijn afgescha£t, bij de aannemiug 
der Staatsreg.eliug, zonder eenige schaevergoeding, voor altijd vernietigd." 

Art. 25. ,Allc tiend-, chijns-, of thijns-, nakoops-, ?,fstervings-, en 

naastingsregten, van welken aard, mitsgaders alle andere regten of 

verpligtingen, hoe ook genoemd, uit het leenstelsel of leenregt afkom- 

stig, eii die hunuen oorspi-oiig niet hebben uit een wederzijdsch, vrijwillig 
en wettig verdrag, wordeu, met alle de gevolgen ;an dien, als strijdig 
met der burgeren gelijkheid en vrijhe?d, \'001' altijd vervallen verklattrd. 

Het Vertegenwoordigend Lictiaam zn1, binnen achttien maanden, na 

desz.elf's eerste zitting, bepalen den voet en de wijzc van afkoop van 

alle zoodanige regten en renten, wellce als vruchten van wezenlijken 
eigendom hunnen beschouwd worden. Geene aauspraak op pecuni6ele 
vergoeding, uit de vernietiging van gemelde regten yoortvloeijende, zal 

gelden, dan welhe binnen zes maanden na de aanneming der Staats- 

regeling zal zijn iti,,-eleverd." 
Met cigerLl ?7?; rechten van art. 24 bedoelt de Stants- 

regeling - dat is duidelijk - het heerlijk recht bij uitnemendheid, 
het ovei-licidsgezag, de regeermaclit als zaak in den handel. Dit artikel 
kon geen moeilijkheid opleveren. Zonder schadevergoeding waren de 

eigenhjk gczegde heerlijke rechten, waren dus de heerlijkheden opge- 
ruimd. Opgernimd warem ze ul daadwel'kelijk door de provisioneele 
representanten der gewesten. IIet eenig' verschil met vroeger was best 

J'aeobijl1sche zo?icleu schcrcleven,goecl,ira?, sans inde?ra?zit? intussclien een 
verschil meer in schijn dan in werkelijkheid, want de vroegere redacties 

(zie bl. 505 en 506) ílwegen over 5chadevc;rgoedir?g?eo en stelden ze b!j de 

oneigenlijke heerlijke rechten in uitzicht, na oudeuzoeh, zoodat men uit 

het onllerling. verband wel mocht atleiden, dat voor gemis van het 

eigenlijlz I gezegd heerlijk recht, de regeermacht, geen schadevergoeding 
zou worden toegekend. In art. 25 werd samengevat al wat men onder 
het fcrcclcc.le ptacht te begri,jpen ; de voorgeschiedenis xoowet 
in Frankrijk als hier te Ian de ten aanzien der feodale rechten geeft m.i. 
recht tot deze conclusie, De bepaling van art. 25 was veel onduidelijker 
en onbillijker dan Vl'ocgCl'Û l'edacties beyatton. Dat het den Bata,,,tfseheii 

wetgevercn zelf wel eens duizelde, WItt zij nu eigenlijk geregeld hadden, 
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zal blijken. De duizeligheden werden grooter naarmate zij voor meer 

onbillijkheden kwamen te staan. En onbillij k was de l'egeling; ik herhaal 

andermaal de woorden van. VIOLLET'1' "des droits pecuniaires ne peuvent 
4ti'e abolis sans indemnit6, lorsqu'ils sont nes de situations qui ja.dis 
l1'étaient pas coDsid6re6s comme contraires an droit." Al wat uit het 

leenstelsel stamde, was sans indemnite verdwenen ; oveiigens is art. 25 

onduidelijk ; ik kom hierop terug. Al wat oorsprong had uit weder- 

zijdsch, vri,jwillig en wettig verdrag, al wat vrucht was van wezenlijke 

eigendom, was niet afgeschaft, maar behouden en kon voor afkoop in 

aanmerking komen. Men begrijpt nu reeds, hoe ieder eigenaar van eden 

heerlijkheid of heerlijke rechten een virtuoos wordt in de kunst, onx te 
betoogen dat toevallig zijn recht vrucht is van wettig eigendom en 

oorsprong heeft uit vgederzijdach, vrijwillig wettig verdrag. Deze termen 
worden door de reqilestraiiten om schadevergoeding uit den treure 

herhaald, evenals die van art. 40 der zelfde Burgerlijke en Staatkundige 
(?rondregels, welk artikel I.uidt : "Niemand kan van het geringste gedeelte 
van zijn eigendom buiten zijne toestemming beroofd worden dan alleen 
wanneer de openbaare noodzaaklijkboid, door de Yer tegenwoordigende 

Magt erkend, zulks vordert, en alleenlijk op voorwaarde eener billijke 

se,ha6vorgoeding." , . 

Het eerste teeken van duizeligheid na de werking der Staatsregeling 
constateerde ik in het .?agrez·hc?aZ van het Vei-tegenii). Lichaam des Bat. 

Volks (I, bl. 151) van 21 Mei 1798. En nog wel ten aanzien van art. 24, 
dat m. i. niet onduidelijk is. Het lid OCKrRSE zei te dien dage ter 

vergadering, "dat, ofschoon in het geciteerde artikel gezegd wordt, dat 

alle. eigenlijk gezegde heerlijke rechten en tituls zonden eenige scha6- 

vergoeding bij de aanneming der Staatsregeling zijne afgeschaft, het 

echter nog niet klaar is, wat al zoodanige heerlijke rechten en tituls 

zijn." Hij wilde dit commissoriaal gemaakt zien. Intusschen zijn voor- 
stel werd verworpen. _ 

Op 4 Juni 1798 is men midden in het coniplexu?n. teudale verstrikt. Aan 
de orde is het rapport van de commjssie, om te bepalen voet en wijze van 

afkoop overeenkomstig art. 25 B. en S. Gr. Dit rapport (a. w., I, bl. 
286 e. v.) zegt dat "alle de overblijfzelen van oude leenrechten, servile 
diensten en banden van gle,vernij" verdwenen zijn, dus ook de tienden, 

,maar daarnaast gold het beg.insel, dat men van wettig eigendom niet 
kon ontzet worden. Dus hadden tiendheffers recht op schavergoeding, 
en mochten de grondgebruikers alle vruchten inzamelen, doch hadden 

zij accoord te treffen met de eigenaars van het land en deze kon den 
de tiendheffers aanmanen en dan was verder arbitrageregeling noodig. 
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Bij de discussie wees VAN Lr?uwE er op, dat "v an welken aard" 
in art. 25 niet beteekende "van welken oorsprong," doch zag op de 
soort: krijtende tienden, korentienden, enz. Niet alle tienden waren weg, 
alleen die tcit het leenstelsel. In 't additament van art. 25 staat - zegt 
hij - "vruchten van wezenlijk eigendom," d. w. z. ze I;unnen strijdig 
zijn met de vri,jheid, maar nochtans wettig eigendom. RANT zegt : 
neen, alles is afgeschaft. BRANS op 5 Juni 1798 zegt: Tienden uit 
het leenstelsel zijn weg, zonder schadevergoeding. Het rapport wordt 

aangenomen. Als uitvloeisel hiervan verschijnt een publicatie van 7 
Juni 1798 van het Uitvoerend Bewind der Bat.- Rep. (P. 8, no. 49a). 

Hierin staat, dat het Yertegenwoordigend Lichaam op de wijze, bij 
de Staatsreg. vastgesteld, overwogen heeft dat bij artikel 25 is bepaald : 
en dan volgt woordelijk dit artikel en gaat de publicatie aldus voort : 
dat noodig is eenige nadere schikking te maken, waartoe alleen het 
constitutioneel Vertegeiiwoordigend Lichaam bevoegd is ingevolge art. 
50t der Staatsreg. Intusschen uitstel is onpiogelijk met het oog op den 

oogst, die te velde staat. Bij art. 25 zijn vernietigd "alle die over- 

blijfselen der oude teenrechten, servile diensten en banden van slavernij, 
afkomstig van de voormaalige graaven, hertogen, princen en heeren"; 
niettemin heeft het Bataafsehe volk geenszins gewild, "dat een eenig 
inwoonder voor het minste deel van zijn wettig eigendom zoude worden 
ontzet." Nu is tiendhefhng wel "een aanwijzing tot voorige dienstbaar- 
heid en onbt.staanbaar met een oppermagtig en vrijgeworden volk," 
maar de landeigenaren kunnen niet alle vrnchten tot zich trekken zon- 
der de tiendheffers schadeloos te stellen, die "uit hoofde van een wettig 
verdrag" op een gedeelte der vruchten aanspraak hebben. Ieder land- 

gebruikei- mag dus alle vruebteii inzamelen ; hij treffe een accoord met 
den landeigenccar ; voorts wordt een arbitrageregeling voorgeschreven ; 
de tiendheffers krijgen een legaal hypotheek. Het is een weinig fraaie 

regeling, waarover wij ons echter niet het hoofd hebben te breken, want 
het besluit van 5 Juni en de publicatie van 7 ,J'uni 1798 worden door 
het Intermediair Wetgevend Lichaam op 14 Juni 1798 onwettig ver- 

klaard, als niet ingevolge de Staatsregeling tot stand gekomen. De 
materie wordt verder ter regeling overgelaten aan een constitutioneel 

Vertegenwoordigend Lichaam. De tiendverpachtingen kunnen doorgaan. 
(In de artt. 809-812 van het Ontwerp van Constitutie was alle tiendrecht, 
krachtens wettigen titel geheven, facultatief afkoopbaar en de wijze 
van afkoop geregeld). Den 8el Juli 1800 werden eenige requestranten, 
die aan het Verteg. Lichaam gevraagd hadden, of zij met tiendverpach- 
ting konden doorgaan verwezen naar den inhoud van de publicatie van 
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19 juni 1798. De burger VAN VEEN merkte bij de discussie op, dat 
er geen tiend meer verpacht kon worden, want art. 25 beteekent, dat 
de tienden vervallcn na verloop van 18 maanden en er zijn nu reeds 
24 verloopen. Ret tiendrecht is afgeschaft bij art. 25. Slechts de schade- 

loosstelling is nog niet afgedaan. VAN GALEN zeide : neen, or moet 

zijn voom?. fc?ccunde schadeloosstelling. 
, Den 3en Februari 1800 word in het Yertegenrr-. Lich. des Bat. V olks 

VII, bl. 347 e. v.) een rapport behandeld omtrent de wijzen 
van afkoop van rechten, die vruchten zan van weveiilijken eigendom. 
Ilet lid der vergadering VAN VEEN zei naar aanleiding van dit rapport: 
art. 24 der B. en S. Gr. heteekent dat niet alleen het hoog gezag 
maar ook de aanklcvo van dien zonder schavergoeding is verv,,Illell. 
VAN BKXNI<Koxi evenals VAN VEEN, achtte dat alleen de op weder- 

. zijds vrijwillig en wettig verclrag steunende rechten voor schavergoeding 
in aanmerlcing kwamen. IjEEMANS, evenals vorige sprekers, achtte dat 
het rapport ten onrechte ook art. 24 betrok in de schavergoeding, be- 
doeld in het bijvoegsel (het a.dditl»ient", zdoals men toen zeide) van 
art. 25. Dit artikel 25 las LEEMANS alus, dat er in gesproken werd 
van tiendrecht uit het leenstelsel afkonistig. VAN GALEN meende da.t 
in art. 25 alles, al of niet uit leenstelsel afkomstig, voor schavergoeding 
in aanmerking kwam, want de meeste goederen, welker oorsprong het 
leenstelsel is, zijn naderhand bij verdrag van den een op den ander 

overgegaan.. Het rapport wordt teruggezonden naar do commissie. Op 
14 Juli ?800 (IX, bl. 154 e. v.) word behandeld't rapport "nopens den 
verstande van art. 24 der voor de Staatsreg. geplaatste B, en S. Gr." 

8oznmigcn, zegt het rapport, willen dat het "additament" van art. 25 niet 
slaat op art. 24, waut dit spreekt van "zonder schavergoeding'." Artt. 1 en 
40 der B. en S. Car., zeggen, die zoo redeneeren, doen niet af. Doch 
anderen brengen juist het schade-element en art. 40 op den voorgrond. 
De rapporteerende conmissie houdt vol, dat bij art. 24 vervallen zijn 
verklaard daden van gexag, maar niet de pecunieele voordeelen en dat 
dus het "additament" van art. 25 ook te pas komt bij art. 24.. Het lid 
VAN VEEN vroeg zeer logisch : Wat beteekent dan in art. 24 dat ,zondel., 
scliavergoeding", als 't niet op de pecunieele voordeelen ziet ? P Toch 
ware het beter geweest als de heer VAN VEEN en de vergadering, meer 

billijk dan logisch, art. 24 gelezen hadden zooals de commissie het 
verkoos te lezen. Deze was daartoe klaarbljjkeltjk gekomen, toen zij 
uit de inmiddels in haar handen gestelde stroom van requesten om 

schavergoeding zag welke schandelijke eigendomsontrooving gevolg 
was vau de afschaSing der heerlijke rechten zonder schavergoeding. 
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Maar de vergadering concludeerde : er zal geen schavergoeding gegeven 
worden. Dit betrof dus de eigenlijk gezegde heerlijke rechten. 

Tot het verkri;jg'en van de schadevergoeding overeenkomstig het reeds 
meer besproken "additament" van art. 25 der B. en S. Grondregels 
moesten gegadigden hun verzoekschriften binnen zes maanden na aan- 

neming der Staatsregeling, dus voor 23 October 1798, doch hun justi- 
ficatoric bescheiden voor 23 April 1799 indienen bij de Eerste Kamer 
van het Verteg. Lich. (P. 9, n°. 37.) De bundels verzoekschriften en 

bijbehoorende bescheiden bevinden zich thans nog in het Algemeen 
Rijks-Archief te 's-Gravenhage. Zooals te verwachten viel, dienden 
niet alleen verzoel?schriften om schavergoeding in degenen, die in de 
termen vielen van art. 25, maar ook de eigenaren, of beter doet men 
te zeggen voonnalige eigenaren van heerlijkheden, op wien dus art. 24 

toepasselijk was, en die naar de duidelijke formuleering van dit artikel 

geen recht op schavergoeding konden doen gelden. Vele requestranten, 
die tiendrtchten aangaven,' beriepen zich op het feit, dat hun tiend 
niet uit het leenrecht afkomstig en dus niet afgeschaft was en voerden 

aan, dat, al werd hij al in leen gehouden, dit niettemin niet wilde 

zeggen, dat de oorsprong er van in het leenrecht was te vinden. Een 
en ander volkomen juist opgemerkt. Zij, die aangifte deden van cijnzen 
(dus van grondrenten), verzuimden niet e,r bij te voegen, dat zij de 

aangifte deden, vooi-zoovei- noodig, ingevolge art. 25. Hier gold hetzelfde 
als bij de tienden ; art. 25 wilde ze afgeschaft beschouwd hebben zonder 

schavergoeding, voorzoover ze uit het leenstelsel afkomstig waren. Dit 
waren ze geen -van alle. Steunden ze op wettig wederzijdsch verdrag 
of waren ze vrucht van wezenlijken eigendom dan moest er toch aan- 

gifte van gedaan worden, omdat ze dan voor afkoop in aanmerking 
zouden komen. 

In de zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam van 1 Maart 
1799 bracht een commissie rapport uit op een verzoekschrift van zekeren 
v a n d e Does, cleo stad en van het voori?i(tl?q y7?aa f.schap 

om schadevergoeding, wijl hij in 1791 f 26000 recognitie had 
betaald aan den vorst van Nassau ter verkrijging van dien post, waaruit 

in Februari 1795 door eenige weinige personen was ontzet. Het 
Uitvoerend Bewind had hierover gezegd het vorig jaar (zie .Dc?e?oMn! 
17 Dec. 1798), dat het hier niet betrof de ontrooving van een ambt, 
waar voor niets betaald was, en had in overweging gegeven, om op grond 
van art. 40 der Staatsregeling den requestrant een lijfrente toe te kennen 
uit den geabandonneerden boedel van den vorst van Nassau. (Dit viel van 

alle hooge en ambachtsheerlijkheden met vrij groote zekerheid te zeg- 
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gen, van sonimige was' de eerste uitgifte voor geld te bewijzen en 
bovendien alle waren als zaken in den handel herhaaldelijk voor geld ' 
toegescheiden of verkocht en zoo van den een op den ander overgegaan. 
Hier in het geval van 't dl'ostamot van Buren kwam echter de onbillijk- 
heid van de doordxaverij van Pieter r V r e e d e en consorten zeer schril 
aan het licht, nu r D o e s dit ambt kort geleden voor hoogen 
prijs had gekocht.) Simul et aemel werd gerapporteerd over twee ver- 
zoekschriften van den secretaris van Dongen, die f 5000 en van den 
schout van Prinsenhage, die f 19000 had betaald als recognitie. Zij 
w6iischien uit de geabandonneerde goederen .van Nassau schadeloos ge- 
steld te worden. Een voorstel werd gedaan hun uit die goederen lijf- 
renten toe te kennen. Den l4eu Maart 1799 bij de deliberatie in de 
Eerste Kamer zeide VAN LEi.iDEx ; zoolang niet vaststaat welke schade- 

vergoeding de ambachtsheeren zelf krijgen, kan men hen niet dwingen 
schadevergoeding te geven aan hun afgezette schouten en andere ambte- 
naren. VITRINGÂ vond dat de vergelijking met gewone ambachtsheeren 
hiper niet opging en was voor de conclnsie van het rapport (de voor- 

gestelde lijfrente). Over het algemeen vreesden de sprekers voor alge- 
meene consequenties. Het rapport werd dan ook "gedeclineerd." 

Eenige requestranten (request n°. 4) verzochten op 8 Aug. 1798 
elucitadie nopens de vraag of het ,teen ofte leenregt is afgeschaft ofte 
niet." Zijn hadden het goed Detert onder Oldenzaal, dat leenroering 
wae, geerfd van hun ouders, en wilden nu niet gaarne de gevolgen 
van verzuim van tijdige leen'verheffing ondervinden. Zekere J. Q. TAN 

BUERSTEDE, die leenheer wa.s . van eenige leenperceelen, beweerde 

(request n°. 20) dat wel de titels waren afgeschaft, doch niet de heer- 

ge*aden, waarop hij dus recht hield, want dit sproot uit wettig 
verdrag. Hij beriep zich wijders op art. 40 B. en S. Gr. en meende 
dus recht op schadevergoeding te kunnen doen gelden. In dit verband 
vermeld ik de publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bat. Rep. 
d.d. 7 Mei 1799 (P. 11, n°. 94). Hierin werd gezegd, dat bij .art. 25 
B. en S. Gr. alle rechten en verplichtingen uit het leenstelsel afkom- 

stig vervallen waren verklaard, maar dat de vooizichtigheid gebood de 

"eindelijke" bepalingen van het Vertegenwoordigend Lichaam ,wegens 
dit moeilijk en belangrijk onderwerp" niet te zeer voor uit te loopeil. 

' Yoorloopig konden dus alle goederen, van leenkamers binnen deze 

republiek releveerende, als allodiale op de gewone wijze worden be- 

handeld, overgedragen, belast, enz. Deze publicatie is vervolgens nog 
herhaaldelijk vernieuwd, b.v. nog op 5 Januari 1802 (P. 16, n°. 285). 

Over het naastingsrecht in verband met art. 25 B. en S. Gr. werd 
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22 September 1800 in het Vertegenwoordigeiid Lichaam godiscussicerd. 
Het lid DR WIT merkte hieromtrent op: In a.rt. 25 wordt naastings- 
recht van welken aard ook behandeld. M.i. (aldns DE alle 

naastingsrecht, maar er zgn er die beweren : neen, dat va.n 't bloed 
niet (m. a. w. het naastingsrecht, uitgeoefend door bloedverwanten, niet). 
Toch druischt dit tegen de burgerlijke vrriheid in en is het m. i. af- 
komstig uit het leenstelsel. Dus wil ik de Commissie van artt. 24 en 
25 hierover gehoord hebben. Conform besloten; op 10 Nov. 1800 

(X, bl. 434 e. v.) komt het rapport hierover van de commissie in be- 

handeling, Hierin staat dat art. 25 alleen op het oog heeft naastings- 
recht, dat een heel' toekomt, van welken aard ook. Dit is serviliteii;. 
Maar bloed-naastingsrecht is niet serviliteit, dit heeft met het ,Ieen- 
stel geene hoegenaamde overeenkomst/* Overigens voelde de commissie 
er voor, om het naastingsrecht ingeval van pnblieken verkoop af te 
schaffen. Anderen wilden mandeeligheids- en naast)egerschapsnaastings-' 
recht (= het naastingsrecht van aangelanden) ook afgeschaft hebben. 
Het lid (%uIjJ11 beriep zich op de commissie voor het plan van con- 

stitutie, w,-t,,t-rvan hij lid was, en' reide : men heeft in art. 25 alle 

naastingsrecht willen bevatten. H-UBER daarentegen zeide : alleen het 

naastingsrecht)' dat van het leenstelsel afkomstig is, is afgeschaft. De 

vergadering besloot de zaak in ttdvies te houden. Men ziet het, welk 

punt van artt. 24 of 25 ook ter sprake kwam, de wetgeveren kenden 
den zin der wet niet; zelfs over de hoofdbeginselen was men het oneens. 

Den 3en December 1800 (X, bl. 641 e. v.) behandelde het Vertegenw. 
Lich. een doleantie van eenige Hollandsche municipaliteiten, van wie men 

nog steeds de riemtalen vorderde (d. w. z. een zekere geldsom, die voor 
deze op bl. 80/90 behandelde praeatatie in nature in de plaats was ge- 
komen). Een rapporteerende commissie concludeerde tot handhaving 
dezer heffing tot tijd en wijle een algemeen stelsel van belastingen 
zou zijn ingevoerd. Het lid VAN VEEN was hiertegen ; 't betrof hier 
een ongelijl; ingevoerde beschikking eens Alleenheerscher, die in dagen 
van gelijkheid niet te handhaven viel ; de ?hef?ng geschiedde zeer on- 

gelijk, sommige groote gemeenten betalen nog niet de helft van wat 
kleine gemeenten betalen. Het rapport werd gerejecteerd en de 7:aak 

gesteld in handen van de Commissie over de artt. 24 en 25. 
Onder de requesten om achadevergoeding, ingediend ingevolge het 

"a,dditament" van art. 25, waren er, gelijl: gezegd, verscheiden betrekking- 
hebbende op eigenlijk gezegde heerltjke rechten, bedoeld in art. 24. Eenige 
er van mogen hier een plaats vinden. 11z geef de gevallen met vermelding 
van de numniers, waaronder de verzoekschriften zijn geregistreerd. 
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N°. 1422. De stad Delft doet aang?ifte van haar heerlijkbeden, o. a. 
van dc a?mbcec7etslreerwhjklaeid Oveoschie en Hogenban, en van do ambachts- 

leeerlijk,Jreid Vool'burg en de in 1'I18 van de Staten van Holland in 

pand verworveii liooge laeerlijleyceid 
°. 1766. De stad Rotterdam doet aangifte van haar heerlijkheden 

en heerlijke rechten, als : 
. 

1 °. Flet recht v(t,?t aanstellen 'van den baljnw en den schoitt van Rot- 
welk i,eght de stad kocht van de gkaielijkheid in 1576 voor 

f' 2500, en van welk ambt een ,ja,arlijksche recognitie door de stad werd 

geheven (van den functionaris) ad f' 300, welhe opbrengst cen benefice 
uitmaakte voor een van de leclen der vroedschap. 

2°. Het 9-echt (6(tnstÛlen vcsn den baijuw en 'van ,ScJcie- 
land. Koopsom f' 4000. Jaarl. recogn. f 300 als boven. 

3°. De annbacJctsJreerbijkheid welker opbrengst was als 

volgt : de schoutsrecoonitie f 200 bij de aanvaarding en jaarlrjks bovendien 

f 200 ; idern van den secretaris f 200 + f 200, idem van den bode 

f' 25 + f 25, idem van den gaarder f 150 jaarlijks. 1 
4°. De tienden oitdei- .HiLle?ersber?ct, ruim f 69 jaarlijhs opbrengende. 
5°. De. cc??avccclat,sheerlij7;;heid .iYl.oorclreclat, gekocht in 15'I6, -welker 

opbrengst was als volgt : recognitie van den sohout f 75 bij de aanvaar- 

ding en f 100 ,jaailijks ; idem van den secretaris f 50 + f 50 ; wind- 

geld, jaailijks f 4. 
6°. De hoo,qe heerlijkheid l3leisw-ijle, gekocht in 1582 voor f 5900, 

welker opbrengst was: recognitie van baljuw en schout f 250 bij alan- 
vaarding en f' 125 jaarlijks ; idem van den secretaris f 200 + f 125 ; 
idem van den bode f 25 bij de aanvaarding ; Met en herfstschot 

jaarlijks ; windgeld f 3, en tienden f 40 jaarlijks. 
" 

7°. Tienden onder Hille?ersber?, waarde f' 2967.15. 
8°. De arnbachtsheerlijleheid Beu.kelsd'fjk, Oost en ?Glrest Blom?nersdijk, c/e- 

it(ta)i,i,d in 1596 YOO1' f 2200, welker opbrengst was : schouts- 

recognitie f 150 bij aanvaarding. en f' 100 jaarlijlzs ; idem van den 
secretaris f 150 + f 100; idem van den bode f 40 + f 20 ; passage 
Schiekade f'50 ; verpachting van den heal 600. 
' 9°..I)e ccml?ccclats7cer;avz?lr,Jceir,l jff)'a!???, gekocht in 1668 voor /'86400, 

welker opbrengst was: schoutsrecognitie bij aanvaarding f 100 en 

jaarlijks f 100 ; idem van den secretaris f 100 + f 100, idem van 
den bode f 2 + f 2 ; voorts f 2400 van hiiren, leenverheffen, nakoops- 
recht, het veer, zalrnsteek, dy Ltetting, erfpachten, windgeld en visscherij. 

10°. De a?nbacJr,tsheer-dijh;laci,d llToer-ca?cl en Wilcleveenen, gekocht in 
1677 voor f' 9225, opbrengst 
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11°. De laooge laeerlijklaeid T3en.t,7crcizen, gekocht in 1692 voor f 27000, 
welker opbrengst: recognitie van den ba)jnw en schout f 50 bij aanvaar- 

ding en f' 25 jaarlijks, idem van den secretaris f 25 + f 25, idem van 
den bode f 3 jaarl. ; tienden f 250, wind visch f 46 jaarlijks. 

12°. Het eil,and ? eijenoo7·d, gekocht 2/3 in t591 voor f 2100 en 113 
in 1658 voor f 2662. Geen recognition, doch de visscherij brengt ,jaar- 
lijks f 44 op. (Dit was een allodiaal eigendom zonder heerlijkheid of 

heerlijk recht en aangifte or van was m. i. volkomen onnoodig.) 
13°. De uiterc/or?sen van Charlo'is, d. i. z. Y. grondheerlijlclaeid Char- 

Lois, die bij gedeelten van 1622-17(i5, totaal 58/80 parten en '/3 in 

]/30 parten, tezamen voor f 54419, was aangel:ocht door Rotterdam, 
opleverende 's jaars zniver f 2640 aan paohten van weiland, biezen, riet, 
vissoherj. In de l9e eeuw heeft Rotterdam 5uccessievelijl? alle overige 
aandeelen gekocht. Ook hier was volkomen onnoodig aangifte gedaan 
van con allodiaal eigendom zonder heerlijkheid of heerlgk recht. De 

ambachtsheerlijkheid Pliarlois behoorde niminer aan Rotterdim, Hiervan 
is aangifte gedaan door wed. BARENDRECHT (r1°. 876). De grondheerlijk- 
heid was een eenvoudig eigendom op aandeelen van een schor of gors. 
't Is this s3rnoniem met het Duitscbe Grundherrschaft, Grundherrlichkeit, 
en heeft met heerlijl;heid in den zin van regeermacht niets te maken. 

14°. De ambccclats7zee?wlijklaeid .l?ccte?zdreclr.t, gekocht bij parten van 
1726 tot 1760, totaal voor f 12459, welker opbrengst: recognitie van 
den schout bij de aanvaarding f' 6 en jaarlijks f 6, voorts dijketting, 
visscheri?j, hakhout, rietgewas f 235 's ,jaars. 

15°. Het recht dei- gabelle etc. op do vee- en ma,rktschuiten voor 't 

passeeren en repasseeren der jaagpaarden op de Schiekade tot aan den 
Schans (Padgeld) 's jaars f 1992, gekocht in 1676 voor f 7495.10. 

N°. 1458. Willem Frederilk, prins van Nassau, als proost 
en aartsdiaken van het kapittel Sint Jan LTtrecht, doet aangifte van 
de hooge heerlijkheid 111?cLreelzt, 'Wiln'Ïs, WestlJeen, Th(tmen, IJithoorn, 
Oudelstaart en Achttienhoven. Dit is de 7.g. lieerlJkheid Proosdij Sint 

Jan ; zie Staat Utrecht, 11, bl. 162 e. v. en 207 e. v. 
N°. 1229. De weduwe van Barthout van Slingelandt doet 

aangifte van de vrije allodiale laeerdijkh.eid GoidschaZksoa-r?d. 
N°. 1 9 1 . Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort doet aan- 

gifte van de a?nbachtsheerlijklaeid van eenige deelen van den gelaee- 
len lande van 7,,u)?indrecht, van ouds Sclaobbelccndsambaclat, en 
nu geheeten Zwijndrecht met alle visscherijen, vogelalen, riethuren, 
aandrift, ambachtsgevolgen en toebehooren, visscherij, wind, nakoop. 
De aangever vermeldt, dat h? trok recognitie van den sebout, secre- 
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taris, bode, koster, bidder. Deze heerlijklleid is - zegt hij verder - 

niet uit het leenstelsel afkomstig ; de heerlykheden in den Zwijndrecht- 
schen waard hebben oorsprong uit wederzijds vrijwi11ig wettig verdrag; in 
1331 is deze waard uitgegeven ten Zeeuwschell rechte; wie nam, hem 

zou het ambacht volgen, zie VAN 0uDENuovEN; bl. 240 (de op bl. 90/91 
besproken uitgifte ter bedijking). Het is hier dus een vrucht van wezen- 

19køn eigendom. (De aangever haspelt artt. 24 en 25 der B. en S. Gr. 
door elkaar, zooals men ziet). 

N°. 1251. Mr. N. M. B ogaerd heeft als erfgenaam van zijn vader 

f?udaal verkregen h e t a in b a c h t A I b 1 ass e l' dam c.a. en is er niede 
Verkocht deze ,tmbachtsheerlijkhoid c.a. in 1792 aan J. P ij 1, 

J. H e r f s t en C. A. P ij L Deze koopers bleven in gebreke hun ver- 

plichtingen na te komen en verzochten ook niet het verlei op het 

koopcontract van 26 3Iaart 1792, gepasseerd voor notaris de Me]j te 

Rotterdam, doch stelden actie in voor den Hove van Holland tot res- 
cissie van den koop. Dit proces loopt on dus dient requestrant veilig- 
heidshalve dit verzoekschrift in. Aan deze heerlijkheid zijn verbonden 

recognitie van den schout, secretaris, bode, van den molen, tollen, veren, 
tienden, thijnsen, erfchijilsen, visscheri], van HOl'1'cndam of het Oost- 

einde van Alblas af, tot in de buitenrivier toe. 
N°. 69. Mr. C. Vl. v a n der Mie d e n c.s. doen aangifte van de 

heerlijke rechten der vrije 7aee??lijkJ'aeid Opmee¡' e-n van de tienden ccddacc-r, 
in 1688 gekocht, met recht van aanstelling van den baljuw, secretaris, 
bode, schoollneester en veersehipper op Alkmaar, electie van burge- 
iiieesters, schepenen, kerkmeesters, armvoogden, jus patronatus. 

N°. 28. V a n Limburg S t i r u m doet aangifte van de in 1792 
door hem aangekochte banncr??.eerlijklreicl c.a. (in de graaf- 
§cbap Zutphen, bij Steenderen), als 1° het kasteel, 2°. het veer over 
den TJsel ; 3°. den dwangmolen met lnolenaarslruis ; 4°. ind6pen- 
dente leenkamer (d.w.z. het was geen achterleen), w. o. verschillende 
leenen ressorteeren ; 5°. het recht dat 16 h 17 "gevrijdens" (d. w. z. 
personen, die van hoorigheid zijne bevrijd) ?in 't naburig ampt Steen- 
deren den beer van Bronkhorst met paarden en schoppen moeten 

dienen," eii 6°. verdere regalia, recht ian aallstelling van een alnbtman of 

richter, van een stadhouder van de leenen, jacht en visscherij over de 

geheele heerlijkheid, patronaat, strandrecht in den Usel, duivenvlucht. 
N°. 745. Van B e y m a t h o e Ii i n g m a doet aangifte over 

in F??ieslccnd, een ,;jus fundo inhaerens," vrucbt van wezenlijken eigen- 
dom. De Staten verkochten nog in 1761 verscheiden hornlege1'8, met 

. recht van stemming, voor exorbitante juist omdat dat stemrecht 
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er aan vastzat. ,En zoo niet de Friesche trouw met den Frieschen 
naam van den aardbol verdweenen is, dan komt hier eene volkoomene 

schaadeloosstelling te pas." Het stemrecht is sinds 1795 niet uitge- 
oefend. Deze requestrant voelt zich klaarblijkelijk nog meer Fries dan 
Bata,a,f. Aan het hornleger, het klein stukje der boerderij, waarop het 
boerenhuis stond, was het stemrecht in zaken van Kerk en Staat verbonden. 

NO. 2033. H. L. lV ij g c h e 1 v a n L e 11 e n s doet aangifte van ied- 

gerrechten, zijlrechten en collcctierc in de Ommela,nden, als de staande 

jurisdictie, pl'imail'e collatie en de jach,t van Wester?dijlcshorn ; de staande 

jurisdictie van Lellens, met jacht en visscjaeraj, mandeelig met 't huis 

Stedum, en een z-ijlrec)ct in den I:ellenster eed ; voorts eenige ommegangen 
in j?cr-isdictien, ?n.e.t jac7ct, vissehm'ij, collatie en zijlrechten in ve1'schil- 
lende placctse?z, van welker genot hij is ontzet sinds de publicatie van 
het Committee Revolutionair in de Ommelamden, van 11 April 1795. 

Reqnestrant betoogt dat het hier niet geldt eigenlijk gezegde heerlijke 
rechten, als bedoeld in art. 24 : "Daar tog worden bedoeld zulke eigen- 
lijk gezegde heerlijke regten, waardoor aan een bijzonder persoon of 

lichaam," enz. "Hier zijn 't regten, die voor een ieder verk.rijgbaar waren, 
die bijwege van vererf, koop of anderen regtvaardigen titel van den een 

op den ander overgingen." (Requestrant zou 't wel zeer moeilijk vallen te 

bewijzen, dat dit b.v. met de ?Hollandsche heerlijkheden anders was.) 
N°. 483. J. E i k e m a doet aangifte van: 
1°. een iaa het -rwedr?er--r?echt, en orerrecht (overrechter of lank- 

rechter was een plaatsvervangend redger, vandaar overrecht of lankrecht, 
dat evenals het redgerrecht zelf rouleerde over heerden) te Loppersum 
erz Wird?can, va2lenade op Eikemakeerd, in de H(t2nsterklauw, "r etourn- 
nerende het redgerregt alle 84 jaren en het overregt alle 42 jaren, 
la.atst gesleteii"' (= gekomen op zekere heerd, omgekomen) 1767 ; 
voorts een stemme van collatie wegens pastorie en costorie te Loppersum ;" . 

2°. een ommeyang in het ovei,i-ecitt vccn Leennens en 't Zandt, vallende, 

op ?lfe?emccheerdt., in de Leervanenster°kla??c?r bztiten de Buren, laatst ge- 
sleten 1774. 

N°. 13. Ja o d e iv g k Gerai-d van Renesse te Eersel, kwartier 

Kempenland, doet aangifte van de door hem in 1781 voor f 5900 

aangekochte er? fsecretaa°ie of- schi-.Ufctinbt van c.a. Tegen den 
inhoud van art. 24 in beroept hij zich op art. 40 der B. en S. Gr. 
Wel mag ik - zegt hij - zelf de vriichten blijven genieten en zelf 
het ambt bedienen (men had hem dus niet uit het ambt ontzet), maar, 
ik heb kiachtens art. 24 het recht verloren, om over dit eigendom van 

mij volledig te beschikken, want ik mag geen ander aanstellen. 
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N°. 109. Verzoekschrift van B. de J o n g, F. d e J o n g, Ribbi ns s 
en anderen, allen "eijgenam'en van secreta1"ijen off 
vot-ste?-Yen, griffier- en dijkscl?rwersampten binnen het 'voormalig gewest 
van Bataa fsch Braband, als van en te Vechel, Aa)-le ett Rixel, 

3??ijshozct, Beek en Donk, Schijndel, Osch, Heesch, Berchem, Nistdrode, 
Litoyera, Maaren, Berlicum, lyliddelrode, Caat)zoven, Rosmalen en 

fiersampt van het c?-uartier wan ,Maasla?ad." Requestranten verklaren 

"met de grootste ontzettinge ontwaar" te zin geworden, "dat bij 
eenigen word gesustineert en bij anderen uit wangunst off dergelijke 
slechte principes word verspreid, dat de addressanten niet alleen van 
hunne regten en eijgendommen van en aan dezelve secretarieen off 

schrijflampten zouden zijn vervallen maar zelfs ook zonder desweegens 
schaevergoeding te kunnen ofl' te mogen pretendeeren." Requestranten 
verklaren dat hun rechtsvoorg.angers titulo oneroso van de hertogen 
van Brabant of later van de Staten van Brabant, als "wettige repre- 
sentanten van het volk dier provincie, en dus met consent van het volk 

zelve", deze ambten in pand hadden gekregen en gehouden, en, bij 
onmacht van de hertogen om de panden te lossen, ze hadden gekocht. 
Naar de meening van requestranten waren slechts de naakte titels b? 
art. 24 zonder schadevergoeding afgeschaft, niet het wettig eigendom, 
en, voorzoover er van leen sprke was, was niet de eigendom van de 

goederen zelf, doch slechts de leenplichtigheid afgeschaft. Men ziet nit 
dit voorbeeld en uit andere, hierboven vermeld, welke redeneeringen men 
te baat nam, om aan de consequentie van het onbillijk art. 24 te ontkomen. 

Overeenkomstig de definitie van heerlijkheden, meen ik al de laatste 

aangiften te mogen beschouwen als opleverende voorbeelden van heer- 

lijkheden, al waren er dan ook bij van mindere beteekenis, b.v. bet ambt 
van den schout en daarnaast geheel zelfstandig dat van den secretaris 
van 6enzelfde dorp, twee verschillende zaken in den handel, en dus twee 
verschillende heerlijkheden (immers erfeljjkoverheidsgezag, regeermacht); 
wat de erfsecretariaten betreft, zit het overheidsgezag niet in het 

secretariaat, maar in het recht van aanstellen van den secretaris. 
Niet een heerlijkheid betrof het geval van den secretaris van Alke- 

made, waarover het Vertegenwoordigend Lichaam delibereerde op 27 
Maart 1801. De municipaliteit van Alkemade erkende, overeenkomstig 
de hierboven besproken publicatie der provisioneele representanten van 
het volk van Holland van 5 Maart 1795, eenige vergoeding aan hun 

afgezetten secretaris schuldig te zijn, doch wenschte uitgemaakt te zien, 
dat zij niet verder dan tot de aanneming der Staatsregeling behoefde te be- 
talen. Het Hof van Holland en Zeeland had aan het Vertegenwoordigend 
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Lichaam geadviseerd afwijzend op het verzoek te beslissen. Er was over 
deze kwestie een proces hangende. Betrof deze zaak de politie (=. admi. 

nistratie) of de justitie ? Daarover liep het. De vergadering besliste dat 
het hie was een zaak van justitie en wees het verzoek van de hand. 

Als men nu het resultaat aanschouwt van de deliberatidn der wet- 

geveren over en dat van de toepassing van artt. 24 en 25 tot dusver, 
dan is er m, i. deze conclusie uit te trekken: Allereerst dat men met 
het resultaat zelf wat verlegen zat, vooral met de onbillijkheid van 
art. 24, de afschaffing van de heerlijkheden zonder schavergoeding, 
waaraan een minderheid nu en dan trachtte tegemoet te komen door 
de redeneeringen en wetsuitleggingen der requestranten te volgen. 
Verder blijkt, dat men geen heldere voorstelling had van de onderlinge 
verhouding van leenstelsel, heerlykheden, heerlijke rechten, rechten uit 

hoorigheidsverhoudingen stammetide, en al andere, in het complexum 
feudale begrepen. Voorts dat men verschilde over de vraag, of men 
naar art. 25 schavergoeding voor rechten, die wel en die niet uit het 

leenstelsel' gesproten waren, of c.nl;el voor deze moest toekellnen, en of de 

rechten, waarvoor schadevergoeding viel toe te kennen, reeds waren ver- 

nietigd en de vergoeding later zou worden toegekend, dan of de vernieti- 

ging pas intrad nadat de schavergoeding was uitgekeerd, althans toegekend. 
Men verkeerde in twijfel over het verband tusschen bet eerste lid van art. 
25 en het tweede (het additament); ook waren er, die dit additament op 
art. 24 toegepast wilden zien, en dus meenden, dat ook voor de ophefhng 
van de heerlijkheden zelf, de regeermacht, schavergoeding moest ge- 
geven. Dat de redactie van de vroeger ontworpen artikelen duidelijker 
was dan die van art. 25 staat vast (zie bl. 504 e. v. hierboven). 

E6n ding is zeker: er is nooit een cent schadevergoeding uitgekeerd. 
Opgeruimd waren dus de heerli)kheden; schromelijke verwarring 

was er ten opzichte van de overige rechten van het complexum 
feudale; later, en vooral naar aanleiding van de jurisprudentie, zal ik 

hierop terugkomen. Dan zal hlijken, dat verschillende rechten ver- 
vallen waren, omdat ze met andere art;ikelen der Staatsregeling of 
met beginselen van het nieuwe staatsbestel in strijd waren. Omtrent 

jacht en visscherij gaf de Staatsregeling van 1798 meer zekerheid. 
De reeds vroeger ontworpen regeling (zie bl. 506) vindt men terug 
in art. 27: ,Alle burgers hebben ten allen tijde het regt om, met 

uitsluiting van anderen, op hunnen eigen of gebruikten grond te jagen, 
te vogelen en te visschen." . 

, ( Wordt vel'volgd.) 


